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Skattekonsult till KPMG Indirect TAX

Ansök senast: 13 oktober 2019

Placering: Stockholm

På avdelningen indirect tax arbetar vi transaktionsbaserade skatter såsom med moms, tull och

punktskatter.

KPMG Skatt
KPMG Skatt har för fjärde år i rad utsetts till Sveriges bästa skatterådgivare av tidskriften
International Tax Review (ITR). Vi är en av världens ledande skatterådgivare och i vårt globala
nätverk ingår långt över 10 000 medarbetare med mer än 160 skattespecialister i Sverige. Vår
rådgivning täcker allt från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre
familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup
specialistkompetens är starka kännetecken för oss.

KPMG Indirect tax 
Vi söker nu nya skattekonsulter till vår avdelning för att stärka upp vårt team. Oavsett om du är
nybakad student och precis upptäckt den spännande komplexiteten hos indirekta skatter eller
om du har några år i roll som skattehandläggare, skattekonsult eller inhousefunktion med fokus
på moms, tror vi att du kan passa hos oss.

Våra kunder spänner från mindre ägarledda bolag och ideella föreningar till stora
fastighetskoncerner och världsledande globala aktörer. Heta frågor inom vårt område just nu är
Brexit och internationell handel, beskattning av finansiella sektorn, nya punktskatter såsom
spelskatt och flygskatt och mycket, mycket annat.

Din roll hos oss 

Som konsult på KPMG Skatt får du arbeta i team med Sveriges bästa skatterådgivare i
spännande kunduppdrag. Du kommer att arbeta med hållbar skatterådgivning för både svenska
och internationella företag i en ständigt utvecklande miljö.

I din roll kommer du bland annat att:

- Vara del av ett marknadsledande team med mycket god sammanhållning
- Samarbeta med KPMG Globalt och få möjlighet att arbeta med de största bolagen i Sverige
och världen. 
- Utveckla din materiella kunskap och bidra till kundnöjdhet. 
- Delta i flera bra utbildningar inom skatteområdet, men också en riktigt bra Business English-
kurs för att utveckla affärsspråket
- Få medverka vid våra fantastiska musikquiz



9/17/2019 Skattekonsult till KPMG Indirect TAX - KPMG | Jobylon

https://emp.jobylon.com/jobs/46340-kpmg-skattekonsult-till-kpmg-indirect-tax/print/ 2/3

Kvalifikationer
Din profil: 
Du som söker dig till oss är driven, nyfiken och har ett affärssinne. Det är viktigt att du brinner
för att sätta kunden i fokus och skapa förtroendefulla relationer. Du är antagligen jurist eller
ekonom och har visat särskilt intresse för skatterätt. Vi vill att du har en hög energinivå, tycker
om att arbeta i team och är bra på att kommunicera. Vi värdesätter att du är noggrann och har
god förmåga att formulera dig enkelt, rakt och tydligt i tal och skrift. Det är viktigt att du har
mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Vi är noga med vilka vi väljer att gå vidare med i denna process och söker därför dig som på
något sätt utmärker dig. Som student ser vi, utöver din examen, att dina meriter vid sidan av
studierna visar på tydligt driv och engagemang i form av studieresultat och åtaganden så som
arbete eller föreningsengagemang. Vi ser ett stort värde i att alla hos KPMG mår bra, trivs och
har roligt tillsammans. Kan du bidra till det värderas du högt.

Vad vi erbjuder 
Hos KPMG får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö med
nära kundkontakter. Vi lägger stort fokus på dig som individ, men vi jobbar givetvis mycket i
team. Du blir som anställd hos oss tilldelad en Performance Manager som blir din egen
karriärcoach. Tillsammans lägger ni upp din individuella utvecklingsplan redan när du påbörjar
din anställning. Vi vill att våra medarbetares karriär ska präglas av tydlighet och möjlighet för
individen att påverka, vilket vi tillgodoser genom vår karriärtrappa.

Du kommer att ta eget ansvar på ett tidigt stadium, och utvecklas snabbt genom att arbeta med
varierande arbetsuppgifter. Som medarbetare hos oss utvecklas du ständigt och har ett nära
samarbete med kollegor inom hela företaget, både nationellt och internationellt.

Vill du göra skillnad tillsammans med oss?

Din ansökan består av CV, personligt brev och akademiska meriter. Vill du veta mer om
tjänsten innan du söker är du varmt välkommen att kontakta oss. Då vi arbetar med löpande
urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock innan den senaste
ansökningsdagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om företaget
KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag och är en trygghet för våra kunder i den
snabbrörliga värld de verkar i - vi förmedlar insikt och guidar på den förändringsresa de alla
befinner sig på. Det kan handla om att förändra hela eller delar av en organisation och dess



9/17/2019 Skattekonsult till KPMG Indirect TAX - KPMG | Jobylon

https://emp.jobylon.com/jobs/46340-kpmg-skattekonsult-till-kpmg-indirect-tax/print/ 3/3

arbetssätt, hur man hanterar potentiella risker, cybersäkerhetshot eller hur man maximerar
kundupplevelsen i en digitaliserad värd. Vi är också experter inom analys, M&A, revisions- och
skatterådgivning. För att bara nämna några områden av vår verksamhet.

I Sverige är vi ca. 1500 personer och är en del av KPMG:S globala kunskapsnärverk på dryga
200.000 kollegor.

Kontaktperson

Joachim Broberg

joachim.broberg@kpmg.se
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